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خلیل هللا معروفی

ریای جاودان
دوستی بی
یک تلفون و
ِّ
ِّ
به یاد خاطرات نکوئی از "نوری صاحب"
روز  2۹یا  30جوالی  200۵بود و در ساعتهای دیگر؛ یعنی عصر ،که تلفون به صدا درامد .گوشک را گرفتم و
از آن طرف صدای خوش طنین و مهربانی را شنیدم ،که گفت:
«مه ولی احمد نوری ستم و از پاریس گپ میزنم».
بسیار خوش شدم ،که با شخصیّت نامداری در تماس آمده ام ،که مقاالت گهربارش را در جریدۀ "امید" خوانده بودم.
مکالمۀ ما با طیب خاطر و به صد شوق تمام شروع شد و بیشتر از یک ساعت طول کشید؛ و این آغاز کار بود.
"نوری صاحب" مقالۀ تأریخی خود معنون به «استعمال نام "افغانستانی" جرم است!!!» را در اواخر اپریل 200۵
نوشته و در هفته نامۀ "امید" ــ چاپ "سن دیگوی" کلیفورنیای جنوبی ــ منتشر ساخته بودند؛ و همین مقالۀ برازنده و
پیشقراول باعث گشته بود ،تا وطنپرستان افغان هریک و به نوبۀ خود در زمینه چیزی بنگارند؛ و من سلسله مقاالت
خواندن مقاالت من
«افغان افغانی افغانستانی» را در چار قسمت نوشته و در جریدۀ مشهور "امید" منتشر ساختم.
ِ
"نوری صاحب" را چنان به وجد آورده بود ،که در صدد شده بودند تا هرومرو و هر طور باشد ،نمرۀ تلفون مرا پیدا
کرده و با من در تماس آیند.
"نوری صاحب" ،که زبان شیرین و دلربا و نوعی "سحر کالم" داشتند ،از مقاالت چارگانه ام به بسیار نکوئی یاد
کردند و یک جملۀ ایشان هرگز از یادم نمیرود ،که فرمودند:

«به خدا ،که مقالۀ تان مقالۀ قرن اس!!!»
و بعدا ً فرمودند ،که مقاله را به آدرس ایشان بفرستم تا در پورتال "افغان جرمن آنالین" به نشر برسانند .در آن وقت
هنوز درست با کمپیوتر و ایمیل آشنائی نداشتم ،ازین رو مقاله را ،که با قلم نوشته بودم ،به حیث نامه و از طریق
پوست فرستادم و "نوری صاحب" خودشان آن را تایپ کرده و در پورتال "افغان جرمن آنالین" منتشر ساختند .بدین
طریق پایم به پورتال "افغان جرمن آنالین" کشانده شد و علی الحساب از من تقاضای "عضویّت" در آن پورتال بی
همال را کردند و من هم بدون درنگ و بدون مجامله پذیرفتم .در آن زمان محض چند نفر معدود و انگشت شمار در
آن پورتال عضویت داشتند ،که عبارت بودند از محترم "ولی احمد نوری" ،محترم "دپلوم انجنیر کریم عطائی" ،محترم
"دپلوم انجنیر فرید فهیم" ،محترم "دپلوم انجنیر قیس کبیر" و محترم "نبیل جان عزیزی" .و فکر کنم در همان زمان
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شخصیتهای برجسته و ممتازی چون میرمن "مالل جان موسی نظام" و "داکتر صاحب میر عبدالرحیم جان عزیز"،
همزمان با اینجانب ــ "خلیل هللا معروفی" ــ بدین پورتال روی آورده و به عضویتش درآمدند ....
در نومبر همان سال مهمان "قیس جان کبیر و فرید جان فهیم" در شهر "کرلسروهه" گشته و در همانجا شخصا ً و
حضورا ً با جناب "ولی احمد نوری" آشنا شدیم .من و خانمم "نسرین معروفی" قبالً بدانجا رسیده بودیم و یکی دو روز
بعد قرار بود ،که "نوری صاحب" از پاریش تشریف بیاورند .همه یکجائی و به صورت جمعی به ستیشن ریل به
پذیرائی رفتیم و "نوری صاحب" را بار اول حضورا ً و به اصطالح فرنگی "الیف" دیدم ــ مردی قدبلند و قوی هیکل
و خوش قیافه و خوش برخورد و بالطف و مهربان؛ و ایشان هم با جبین کشادۀ همۀ دوستان روبرو شدند .چند روز
باهم بودیم و این اولین تجمع ما با جناب "نوری صاحب" بود ....
سال بعد قرار شد ،که همه به "برلین" تشریف بیاورند و مهمان ما شوند .متأسفانه "نوری صاحب" مریض شدند و
توان مسافرات را نداشتند ،اما مهمانان دیگر ما "جناب عطائی صاحب" و "رحیم جان عزیز" و "فرید جان فهیم" و
"قیس جان کبیر"  ،همه باهم روزی چند را در برلین گذراندیم و همدرین وقت بود ،که خانمم "دپلو انجنیر نسرین
معروفی" نیز عضویت پورتال "افغان جرمن آنالین" را پذیرفت و قسمت مصاحبات با شخصیتهای ممتاز را به عهده
گرفت.
سال بعد رهسپار پاریس شده و به استقبال بیحد گرم و صمیمانۀ "نوری صاحب" مواجه گشتیم .همدرانجا با نویسندۀ
مبارز ،خانم "مالل جان موسی نظام" ،روبرو گشتم .چند روز در پاریس و بازدید از امکنۀ قابل دیدنش گذشت و ما
از پذیرائی بی نظیر "نوری صاحب" برخوردار بردیم" .نوری صاحب" ،که خود آشپز ماهری بودند و از طعام لذید
و چرب و نرم لذت میبردند ،برای پذیرائی ما از آشپز بی اندازه الیقی به نام "ضامن علی جان" استمداد کردند؛ و
"ضامن جان" چند قسم هوسانۀ لذیذ و مفشن افغانی از قبیل "نارنج پلو" و "قابلی" و "سبزی چلو" و غیرهم را تهیه
کرده و جهت مصرف مهمانان در فریزر بزرگی ذخیره کرده بود و ما در تمام مدت اقامت ما ،از دستپخت خوشمزۀ
"ضامن جان" تناول میکردیم.
پاریس "عروس شهرها"
"نوری صاحب" و "عطائی صاحب" و اینجانب "خلیل معروفی" هرروز به سیر و تماشای
ِ
میپرداختیم و در هر جای عکسهای یادگاری میگرفتیم ،که ضمن یکی از مقاالت بعدی ،به قسم نمونه چند تای آن را
از نظر خوانندگان ارجمند "آریانا افغانستان آنالین" میگذرانم.
سابقا ً ف کر میکردم ،که من عاشق افغانستان هستم و به اندازۀ من کسی به افغانستان عشق نمیورزد ،مگر همین ،که
"نوری صاحب" را شناختم ،خود را فراموش کردم ،چون کسی را یافته بودم ،که بیشتر و عمیقتر از من ،مائل به
افغانستان و در خدمت وطن است .از همین رو جناب "نوری صاحب معظم" را با لقب مفخم "عاشق افغانستان"
مخاطب ساختم؛ و این تسمیۀ برازنده آنقدر در دلهای دوستان و وطنپرستان نشست ،که بعدا ً هموطنان بیشمار دیگر ما
هم آن را "از آن خود" ساخته ،استعمال کردند ....
وقتی مهمان "نوری صاحب بزرگوار" بودیم ،سه چیز از همه بیشتر نظرم را جلب کرد:
ــ یکی "درخت ارغوان" زیبائی ،که "نوری صاحب" در گلدان کاشته و در برندۀ بزرگ خود نگه میداشتند و بالوسیه
یاد کابل نازنین و میلۀ ارغوان "کوه خواجه صفا"یش را زنده نگاه داشته بودند.

صفحه  2از 3
لطفا ً مقاالت خود را به این آدرس ارسال بدارید | مهرباني وکړئ خپلې مقالې دې آدرس ته ولیږئinfo@arianafghanistan.com :

ــ و دیگر "نکتائی" کهنه ای ،که بیرق افغانستان را تمثیل میکرد و "نوری صاحب" آن را آنقدر پوشیده بودند ،که
فرسوده شده بو؛ با آن هم هرجای میرفتند همان "نکتائی" کهنه و بیرقی را زینت سینه و یخن خود میساختند.
ــ و سوم "آرامگاه نوری صاحب" را ،که از قبل به صورت مجلل بناء نهاده بودند و هر وقتی دوست و رفیقی به
دیدارشان میرسید" ،نوری صاحب" به رسم مزاق میگفتند ،که:

«بیائین ،که قبرمه برتان نشان بتم!!!»
(بیائید ،که قبرم را برایتان نشان بدهم!!!)
و ما را به گورستانی بردند و آن "مقبرۀ منتظر قبر" را نشان دادند و همه خندیدیم" .نوری صاحب بزرگوار" انسان
بذله گوی و مزاقی و خوشطبعی بودند ،که آدم همراهِشان هیچگاه دق نمی اورد!!!
حاال ،که این "کان اخالق و کان عشق و کان صمیمیّت و کان مهر و وفاء و کان بزرگمنشی و سخاء" دیگر رخت از
جهان زندگان بربسته است ،یقین کامل دارم:
خرم است!!!
ــ که روان "نوری صاحب" در درگاه خداوندی شاد و
مکرم و ّ
ّ
ــ که یادشان در دل همه دوستان زندۀ جاویدان است!!!
ــ که نسلهای امروز و فردای وطن باید از ایشان به حیث سمبول و سرمشق "افغانیّت" اقتداء بکنند!!!

الهی؛ روح او را شاد گردان!!!
سرایش در جنان ،آباد گردان!!!
این بیت دعائیه و استرحامیه را ،که به تأریخ  20آگست سال  1۹۸۴و در "هوتل اَخَوان" شهر کرمان ،برای مزار
برادر مرحومم ــ "انجنیر عبدهللا معروفی" ــ سروده بودم ــ و بر لوح مزارش در قبرستان "صاحب الزمان" شهر
نوری فقید" ــ میکنم و
کرمان ایران ،منقور است ــ اینک به حیث دعائیه نثار دوست عالیقدرم ــ "جناب ولی احمد
ِ
استدعاء دارم ،که درهای کرم و رحمت خداوندی به روی ایشان باز بمانند!!!

آمین یا ربُّ العالمین
(خلیل هللا معروفی ــ جرمنی ــ  ۵اپریل )2022

برای مطالب دیگر خلیل هللا معروفی روی عکس کلیک کنید
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